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“A Mostra Cultural pretende oportunizar o intercâmbio 
com outros espaços de cultura e arte, museus e institui-
ções afins, objetivando a ampliação de atividades e a 
participação em eventos culturais”, declara a coordena-
dora do Projeto Cultura e Arte/Reitoria/Pró-Reitoria de 
Extensão (Proex), Cristiane Brito, ao falar sobre uma das 
propostas da Mostra dentro do IF Baiano.

E é com essa ideia de oportunizar e promover um 
espaço de discussão dentro do Instituto que ainda este 
ano foi formado um Grupo de Trabalho (representantes 
da Reitoria e dos campi) para organizar a Mostra Cultu-
ral e lançar uma chamada interna com o intuito de orien-
tar e financiar um projeto em cada campus. “Ações de 
extensão de Cultura e  Arte sempre foram demandadas 
no Instituto. Considerando esse contexto, a Pró-Reitoria 
de Extensão disponibilizou recursos para a promoção 
da Arte e Cultura no Instituto”, destaca Brito. 

Segundo Cristiane, a proposta é que, em 2015, os proje-
tos iniciem nos campi. “O projeto Mostra Cultural não 
tem a intenção de ser uma ação pontual. Cada projeto 
poderá ter duração de, aproximadamente, seis meses”, 
enfatiza. Assim, ela explica que os campi podem reali-
zar oficinas que orientem produções, visitas à comuni-
dade externa para diagnosticar o panorama cultural 
local, discussões sobre cultura e arte na região... “En-
tendemos que a preparação para o dia da Mostra Cultu-

IF Baiano prepara-se para a realização de sua I Mostra Cultural

       Já foram desenvolvidas atividades extensionistas na área de cultura 
e arte, mas, atualmente, um único projeto tenta retomar suas atividades. 
Ele foi idealizado e é coordenado pelo professor de português Antônio 
Brito e tem por título “Bom Barulho”. Auxiliam, neste projeto, a professora 
Marline, de português, e eu. 
Caio Lincoln Araújo (Campus Santa Inês)

“

ral é uma etapa importante para discutir e refletir sobre a 
Cultura e Arte, assim como ser um momento para 
fomentar outras ações culturais nos campi”, frisa. 

Projeto objetiva alcançar todos os campi e ainda será aberto aos públicos interno e externo
 

Cultura e Arte

Em 2010, o Instituto realizou o “DIA C - Dia de Arte e Cul-
tura do IF Baiano” (promovido pela Secretaria de Educa-
ção Profissional e Tecnológica - Setec do Ministério da 
Educação – MEC) com a proposta de destacar traba-
lhos ligados às manifestações artísticas e culturais de 
cada região, além de descobrir novos talentos. Contu-
do, Cristiane ressalva que ele foi uma ação pontual. “Di-
ferente da Mostra Cultural que é um projeto que não se 
resume a realização de um evento”, enfatiza.

Por isso, com este formato de Mostra, o GT idealiza o 
estímulo ao desenvolvimento de ações de extensão 
inter-relacionadas ao ensino e à pesquisa que valorize a 
integração do Instituto com a comunidade o seu territó-
rio. “O evento pretende contar com a participação da 
comunidade interna e externa e a primeira Mostra Cultu-
ral é uma ação inicial de uma proposta mais ampla e 
permanente de estímulo à Cultura e a Arte no IF Baiano”, 
afirma a coordenadora Cristiane. 

Na prática, cada campus será responsável por definir o 
período de sua Mostra no próximo ano e ainda definirá 

uma equipe, composta por coordenador de extensão, 
estudantes, servidores de áreas afins e comunidade 
externa, para acompanhar a execução do projeto. E, 
como o evento é aberto ao público externo, a comunida-
de, além de apreciadora, poderá participar por meio de 
apresentações de suas produções culturais. 

Brito reforça a importância de materiais de pós-evento 
para a continuidade e o aperfeiçoamento do Projeto. 
“Pretende-se que cada campus registre as ações, pois 
entendemos a importância de divulgar os resultados. Na 
proposta enviada por cada unidade de ensino, o Grupo 
de Trabalho pode sugerir formas diferentes de publici-
zar os resultados e a avaliação do próprio evento”, 
pontua.

        No ano de 2013, em outubro, realizamos duas oficinas com a comu-
nidade como ações do Projeto "Vinícius de Moraes: poemas e canções". 
A primeira atividade foi o  "Baile Chega de Saudade", com os idosos da 
Casa de Apoio ao Idoso de Uruçuca, quando foram recitados poemas 
e cantadas canções de Vinicius de Moraes e seus parceiros. Já a segun-
da ação foi a oficina intitulada "Vinicius menino", com crianças da creche 
municipal, quando poemas infantis do Poetinha foram declamados, 
encenados, cantados e ilustrados. 
Foi realizado ainda Sarau Cênico-Literário em comemoração aos 5 anos 
do IF Baiano. O sarau homenageou autores da região e teve a participa-
ção das cantoras do Grupo Pão Francês, Brena e Laís Marques. 
Desenvolvo (atualmente) o Projeto Sebo Itinerante que recebe doações 
de livros para disponibilizar para os estudantes do campus e estimular a 
leitura por prazer. Temos os cânones da literatura e livros voltados a 
religião, de ficção científica, entre outros. O objetivo é que o aluno descu-
bra-se enquanto leitor, descubra o prazer na leitura que, às vezes, a 
escola ceifa através das leituras obrigatórias.
Verena Abreu (Campus Uruçuca)

“

1. O que tem ou teve nessa área em seu campus?

        Representa o primeiro passo para a construção de uma política 
cultural no Instituto dentro do campo de atuação da Extensão, mas que 
necessita ser estimulada e construída com a participação da Proen, da 
Propes e da Proex bem como os campi e os demais setores competen-
tes.
Caio Lincoln Araújo (Campus Santa Inês)

“
2. Qual a importância da Mostra Cultural?

     Acredito que resultará na descoberta e na potencialização de 
aptidões artísticas, que sendo valorizadas pelo evento, poderão até 
mesmo se configurar como atividades produtivas para alguns participan-
tes da Mostra. A Mostra, portanto, acabará por estimular a economia 
criativa do município.
Iara Bernabó Colina (Campus Uruçuca)

“

        Deixaria um trecho da música da banda Titãs que diz assim: “A 
gente não quer só comida, a gente quer comida diversão e arte [...] Você 
tem fome de quê?”
Gabriel Matos (Campus Senhor do Bonfim)

“
3. Qual mensagem deixar para os estudantes se 
estimularem a participar?

      Valorizar as manifestações artísticas e culturais da região e, ao 
mesmo tempo, proporcionar troca de experiência entre comunidade 
interna e externa, assim como mobilizar dirigentes, professores, alunos e 
membros da comunidade local a apresentarem suas propostas de arte 
e cultura.
Juracy Lima (Campus Senhor do Bonfim)

“
        Que aproveitem a oportunidade e participem para exibir seus talen-
tos e, desta forma, dialogar com uma expressividade ainda não demons-
trada e, portanto, não percebida por nós outros, e que também, a partir 
desta expressividade, possamos ver outra identidade do nosso aluno e 
também poderá ele/ela estar mais integrado a partir daí.”
Enaide Maciel (Campus Senhor do Bonfim)

“
        Arte também é representação, é aceitação, é autoestima. Então, a 
partir do momento em que os alunos se reconhecem também como artis-
tas - longe da visão canônica que limita o campo artístico a aqueles que 
tiveram um estudo aprofundado e preparo para serem considerados 
“aptos” a escrever, recitar, participar de atividade de dramaturgia –, eles 
poderão dar um salto em sua formação.”
Verena Abreu (Campus Uruçuca)

“

Em entrevista à equipe do Boletim Bem Baiano, estudan-
tes dos Campi de Uruçuca e Senhor do Bonfim contam o 
que pensam sobre a Mostra Cultural, o interesse em parti-
cipar do evento e o desenvolvimento da área de cultura e 
arte dentro do Instituto após a realização do Projeto. 

1. O que você acha sobre a iniciativa de organi-
zação da I Mostra Cultural?

        É uma iniciativa excelente. Porque dará incentivo a alunos que têm 
habilidades artísticas e não têm oportunidade de expressar.”
Gustavo de Sousa (Campus Senhor do Bonfim)“
        É muito importante, pois será uma boa oportunidade de reunir diver-
sas formas de expressão artística com temas relevantes.”
Célio Luiz Júnior (Campus Senhor do Bonfim)“
        É uma iniciativa interessante e eu gostei muito. Será uma ação positi-
va para o meu campus devido a quase inexistência da arte dentro da 
instituição e a necessidade de alguns alunos de estarem em contato com 
este meio.”
Gabriel Oliveira (Campus Senhor do Bonfim)

“
        Acho extremamente importante para o desenvolvimento cultural da 
comunidade. Essa ação será muito positiva para o campus, pois irá  
incentivar o gosto pela arte e terá uma inovação na rotina.”
Cinthia Andrade (Campus Senhor do Bonfim)“
2. Você vai participar?

        Claro, porque será uma forma de conhecer um pouco da veia artísti-
ca de cada estudante. Ter contato, pois, muitas vezes, os colegas têm 
aptidões artísticas e não têm oportunidade de expressá-las.”
Carlos Henrique de Carvalho (Campus Uruçuca)“
        Sim, pois será uma das poucas oportunidades de me expressar 
artisticamente durante o período de graduação a qual estou concluindo 
(Ciências Agrárias), podendo tratar temas importantes de forma subjeti-
va.”
Célio Luiz Júnior (Campus Senhor do Bonfim)

“

        Sim, pois é mais uma oportunidade de participar de eventos culturais 
que é uma área que me identifico muito. Além de conhecer novos traba-
lhos e pessoas.”
Cinthia Andrade (Campus Senhor do Bonfim)“

Valorização de ações extensionistas em cultu-
ra por meio de cooperação técnica e parcerias 
institucionais;

Programação artístico-cultural que valorize o 
repertório cultural das comunidades interna e 
externa;

 
Discussão, apresentação e apreciação de 

várias linguagens:  artes cênicas, artes audiovi-
suais, artes digitais, música, quadrinhos, artes 
integradas, artes visuais, artes literárias e patrimô-
nio cultural, histórico e natural;

Integração entre Cultura e Educação com des-
taque para as dimensões afetiva, poética e lúdica; 

Enriquecimento da formação dos partici-
pantes;

Oportunidade de uma fruição estética.

        Sim, porque pode ser o ponto inicial para novas propostas.
Gustavo de Sousa (Campus Senhor do Bonfim)“
        Sim, a Mostra será mais um impulso para atividades deste tipo.
IIsadora Ribeiro  (Campus Senhor do Bonfim)“
        Sim, pois isso continuará incentivando as pessoas.
Emily Morgana (Campus Senhor do Bonfim)“

        Será como plantar uma semente. Esse evento trará empolgação e 
possibilitará ao aluno desenvolver e valorizar sua expressão artística.  
Carlos Henrique de Carvalho (Campus Uruçuca)“
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3. A Mostra Cultural vai impulsionar mais atividades 
dessa natureza no IF Baiano?

        Sim, porque isso tem um grande valor significativo para mim.
Emily Morgana (Campus Senhor do Bonfim)“


